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TÜRI PÕHIKOOLI
ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD
I Üldsätted
Heade tulemuste eest õppetöös, kooli maine eduka kaitsmise, kooli väärilise esindamise, tublide
tulemuste eest aineolümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel tunnustatakse õpilasi.
Türi Põhikooli õpilaste tunnustamise võimalused:
1) suuline kiitus;
2) kirjalik kiitus;
3) saavutuste avalikustamine kooli infostendil;
4) kuu tegija tiitli omistamine;
5) trimestri tegija tiitli omistamine;
6) direktori käskkiri;
7) kooli diplom;
8) kooli tänukiri;
9) raamat või kooli meene;
10) kiituskiri, ainekiituskiri;
11) kiitusega lõputunnistus;
12) pilt autahvlil;
13) tunnustusüritus „Õiesadu“;
14) kutse direktori ja õppealajuhataja vastuvõtule;
15) õppekäik parimatele.
II Suuline kiitus
Õpilase suuline kiitmine on iga koolitöötaja austav ülesanne, kui ta märkab midagi kiiduväärset
õppetunnis, vahetunnis, kooli üritustel, ringitundides jne.
III Kirjalik kiitus
Kirjaliku kiituse kirjutab õpetaja õpilase õpilaspäevikusse või e-kooli väga hea tulemuse eest õppetöös
või tunnustamist vääriva teo eest.
IV Saavutuste avalikustamine kooli infostendil ja kodulehel
Õpilaste väga head tulemused aineolümpiaadidel, konkurssidel, ülevaatustel, võistlustel
avalikustatakse kooli infostendidel ja kodulehel kohe peale ürituse toimumist ja tulemuste selgumist.
V kuu tegija tiitli omistamine
1. Nimetus kuu tegija antakse välja individuaalselt Türi Põhikooli juhtkonna poolt,
tunnustamaks ja tänamaks õpilasi ning õpetajaid, kelle tegevus on kaasa aidanud Türi Põhikooli
arengule ja maine kujundamisele.
2. Kuu tegija on aktiivne isik, kes on oma tegevusega tutvustanud Türi Põhikooli ning kelle töö või
loominguliste saavutuste üle võib uhkust tunda.
3. Kuu tegijaks valitakse igast kooliastmest üks õpilane. Erandkorras võib välja anda ka mitu kuu
tegijat.
4. Kuu tegijat tunnustatakse tänukirja ja vastava märgiga, nimed avalikustatakse kooli kodulehel.
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VI Trimestri tegija tiitli omistamine
1. Trimestri tegija tiitel omistatakse juhtkonna poolt õpilasele, kes on oma õpitulemusi õppeveerandi
jooksul kõige enam parandanud.
2. Trimestri tegijat tunnustatakse tänukirjaga , tema nimi avalikustatakse kooli kodulehel.
VII Direktori käskkiri
Direktori käskkirjaga tunnustatakse Türi Põhikooli õpilast tunnustamist vääriva teo eest.
VIII Kooli diplom
Kooli diplomiga tunnustatakse Türi Põhikooli õpilast auhinnalise koha saavutamise eest koolisisestel
võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel.
IX Kooli tänukiri
Kooli tänukirjaga tunnustatakse Türi Põhikooli õpilast:
1) iga õppeaasta lõpul eduka õppimise eest (tunnistusel on hinded „väga hea“ ja „hea“) tingimusel,
et õpilase käitumine on „eeskujulik“ või „hea“;
2) kooli lõpetamisel eduka õppimise eest (lõputunnistusel on hinded „väga hea“ ja „hea“)
tingimusel, et õpilase käitumine on „eeskujulik“ või „hea“;
3) tunnustusüritusel „Õiesadu“;
4) kuu tegija nimetuse saamisel;
5) muu tunnustamist vääriva teo eest.
X Raamat või kooli meene
Raamatuga tunnustatakse Türi Põhikooli lõpetajat, kelle lõputunnistusel on hinded „väga hea” ja
„hea” tingimusel, et õpilase käitumine on „eeskujulik“ või „hea“.
Kooli meenega tunnustatakse Türi Põhikooli õpilast:
1) direktori ja õppealajuhataja vastuvõtul väga hea õppimise eest tingimusel, et õpilase käitumine on
„eeskujulik“ või „hea“;
2) tunnustusüritusel „Õiesadu“;
3) kuu tegija nimetuse saamisel;
4) muu tunnustamist vääriva teo eest.
XI Kiituskiri ja ainekiituskiri
Kiituskirjaga väga hea õppimise eest tunnustatakse õppenõukogu otsuse alusel 2.-9. klassi õpilast
klassijuhataja ettepanekul, kelle aastahinne on kõikides õppeainetes „väga hea” (üks järgnevatest
ainetest: kehaline kasvatus, kunst, muusika võib olla „hea”) tingimusel, et õpilase käitumine on
„eeskujulik“ või „hea“.
Kiituskirjaga väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes tunnustatakse õppenõukogu otsusel
põhikooli lõpetajat aineõpetaja ettepanekul, kellel on silmapaistvad saavutused ja väga head
õpitulemused ühes või mitmes õppeaines kogu kooliastme jooksul tingimusel, et ülejäänud
õppeainetes on edasijõudmine ja käitumine vähemalt „rahuldavad“.
XII Kiitusega lõputunnistus
Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse õppenõukogu otsusel Türi Põhikooli 9. klassi
õpilast, kellel kõikide põhikooli lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja
lõpueksami hinne on „väga hea” ning käitumine „eeskujulik” või „hea”;
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XIII Foto kooli autahvlil
Fotoga kooli kodulehel oleval autahvlil tunnustatakse 1.-9. klassi õpilast, kes lõpetas trimestri
hinnetega „väga hea“, tingimusel, et käitumine on ka „eeskujulik”.
XIV Tunnustusüritus „Õiesadu“
1. Igal õppeaastal antakse välja auhind järgmistes kategooriates ja kolmes kooliastmes:
parim õppur, parim sportlane, parim laulja, parim sõnakunstnik, parim reaalainetes, parim
kunstnik, aktiivne noor.
2. Igas kategoorias ja kooliastmes antakse välja üks auhind „Suur õis“ ja üks auhind „Väike õis“.
3. Auhind „Suur õis“ koosneb raamitud tänukirjast ja meenest „Suur õis“. Auhind „Väike õis“
koosneb raamitud tänukirjast.
4. Auhindu annavad üle õpetajad ja kooli juhtkond.
5. Auhinna saajate ja kandidaatide kohta peab arvestust õppejuht.
6. Kandidaate auhindadele võivad esitada kõik klassikollektiivid, ringijuhid, õpetajad, õpilased,
õpilasesindus jt.
7. Kandidaatide esitamine kuulutatakse avalikult välja hiljemalt 2 nädalat enne ürituse toimumist.
8. Vabas vormis taotlus tuleb esitada õppejuhile. Taotluses peavad olema märgitud:
● kandidaadi nimi, klass;
● millises kategoorias taotletakse auhinda;
● kandidaadi lühike tutvustus;
● lühike kirjeldus kandidaadi saavutustest jooksval aastal.
9. Auhinna saajad otsustab direktori poolt määratud komisjon.
10. Igal komisjoni liikmel on üks hääl. Võrdsete häälte jaotumisel on otsustav komisjoni esimehe hääl.
11. Auhinnad antakse üle tunnustusüritusel „Õiesadu“.
XV Kutse direktori ja õppejuhi vastuvõtule
Õppeaasta lõpus tunnustatakse kutsega direktori ja õppejuhi vastuvõtule väga heade tulemuste eest
õppetöös 3.–9. klassi õpilast, kellele on omistatud kiituskiri väga hea õppimise eest.
XVI Õppekäik parimatele
Võimaluse korral tunnustatakse õppekäiguga õpilasi, kes on edukalt esindanud kooli olümpiaadidel,
võistlustel ja konkurssidel.

